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تهاجم پوسترها به زیبایی شهر
روزهای پرکار شهرداری

محمدی

دستور جمع آوری

این روزها در و دیوار تمامی شهرهای استان رنگ و
بوی انتخاباتی به خود گرفته و هر کدام به نحوی از
پوستر کاندیداها یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شــورای اسالمی و انتخابات میان دوره ای مجلس
خبرگان رهبری میزبانی می کنند.

برخی افــرادی که پوسترشان فرصت نفس کشیدن
را از سیما و منظر شهری گرفته ،قرار است در آینده
نزدیک راهــی مجلس شوند و به امــر خطیر قانون
گذاری بپردازند و حال آن که تعدادی از نامزدها در
آغاز ،قانون گریزی و توجه نکردن به حقوق شهروندی
را در پیش گرفته اند .همزمان با آغاز رسمی تبلیغات
انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات میان دوره ای
مجلس خبرگان رهبری ،شهرداری بجنورد نیز به
مانند سایر شهرها ،اقــدام به نصب چتایی هایی در
نقاط مرکزی و خیابان های اصلی شهر کرده است تا
عالوه بر فراهم آوردن شرایط یکسان برای نامزدها،
از سیما و منظر شهری به خوبی مراقبت کند تا پس
از انتخابات هزینه گزافی برای ترمیم و رنگ آمیزی
پرداخت نشود .در یکی دو روز نخست آغاز رسمی
تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس ،در کنار زیبایی
و شور و حال انتخاباتی ،نازیبایی ها هم کم نبود و
نازیبایی ها رنگ و بوی بی اعتنایی برخی کاندیداها و
یا حامیان آن ها به حقوق شهروندی داشت.
در فضای مجازی هم واکنش ها به این موضوع کم نبود و
شهروندان اقدام کاندیداها و یا حامیان آن ها در چسباندن
پوسترها در محل های خارج از عرف و محل تعیین شده را
مورد انتقاد قرار دادند« .کاندیدای تمیز را جدی بگیرید»،
«مردم به محیط زیست عالقمندند و به کاندیدایی که
مراقب تمیزی شهر و کوه و تپه هاست بیشتر عالقمند
می شوند»« ،کسی که قرار است برایمان قانون گذاری
کند ،چطور می تواند خود قانون گریز باشد؟»« ،احترام
به سیما و منظر شهری ام آرزوست»« ،احترام به حقوق
«از
شهروندی کجاست ،آقای کاندیدا؟»،
جیب ما برای دیگران؛ چرا؟» تنها
بخشی از پست هایی است که
توسط شهروندان نوشته و در
فضای مجازی دست به دست
و رفته رفته به تعداد آن
ها نیز افزوده می
شود .در ﺟﺪﻭﻝ
ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻣﺠﺎﺯ
ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺍﺳﻼمی هم صریحا به این موضوع اشاره شده است که
طبق تبصره ماده  61اصالحی  95/3/3و ماده 52
آیین نامه اجرایی انتخابات ،نصب آثار تبلیغاتی صرفا
در مکان هایی که از ســوی فــرمــانــداری ،بخشداری،
شهرداری یا دهیاری تعیین شده ،مجاز است .هر چند
تعداد قانون گریزان انــدک بود ولی همین تعداد کم
هم از نصب پوسترهای کاندیداهای مورد حمایت خود
در مکان های غیر مجاز دریغ نکرده بودند؛ از صندلی
های شهر ،برخی کیوسک های مخابرات و تیرهای برق
گرفته تا درختان ،صندوق صدقات ،تابلوهای راهنما و
حتی سطل های زباله سیار و ثابت .در یکی از دیوارها
هم کاغذی با مضمون «از نصب آگهی تبلیغاتی در این
مکان جدا خودداری کنیم» نصب شده بود تا انتقاد خود
را از این اقدام اعالم کرده باشد.شهردار بجنورد البته از
برگزاری نشست مشترک با دکتر «حیاتی» رئیس ستاد
انتخابات استان و معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی

استاندار خراسان شمالی با موضوع جلوگیری از تبلیغات
در سطوح غیر مجاز شهر هم خبر داد.

تالش شهرداری برای ساماندهی تبلیغات

به گفته مهندس «زارعــی» ،مکان های بسیاری در
نقاط مختلف و مرکزی شهر بــرای درج پوسترهای
تبلیغاتی در نظر گرفته شــده و نصب دو هــزار متر
مربع چتایی برای تبلیغات در خیابان های آیت ا...
طالقانی ،امام خمینی (ره) ،شهید بهشتی ،امیریه،
مخابرات ،استقالل و  ...بخشی از اقدامات است تا
نامزدهای انتخابات تبلیغات خود را انجام دهند و
البته فضای کافی برای نصب برای همه کاندیداها
وجود دارد.وی ابراز کرد که هزینه های باالیی برای
آماده سازی این مکان ها انجام شده است و از نامزدها
این انتظار وجود دارد که تنها در مکان هایی که در
این خصوص آمــاده شده است صــورت گیرد .وی به
این موضوع اشاره کرد که نقاشی هر متر مربعی هر
دیوار هزینه  50هزار تومانی دارد و برخی از دیوارها
سال های گذشته نقاشی شده است و این چسباندن
پوسترها در مکان های غیر مجاز باعث وارد شدن
هزینه هایی به شهرداری می شود.

هزینه از جیب مردم

به گفته مهندس «زارعـــی» ،ایــن هزینه ها از محل
عوارض پرداختی از سوی مردم ،به صورت مستقیم
از جیب مردم پرداخت می شود و باید به این نکته
توجه کرد که مردم ،کاندیداها و رفتارهای آن ها در
خصوص رعایت حقوق شهروندی را رصد می کنند.
مهندس «زارعــی» همچنین از برنامه ریزی ها برای
آماده سازی مرکز استان برای استقبال از نوروز خبر
داد و ابراز کرد که اگر مدیریت خوبی صورت نگیرد،
نمی توان انتظار داشت که خدمات خوبی به مردم
ارائــه شود چرا که هزینه های زیــادی را باید صرف
رنــگ آمیزی و پــاک کــردن مجدد مکان هایی کرد
که برخی افراد اقدام به چسباندن پوستر کرده اند.
عالوه بر روز اول آغاز تبلیغات رسمی انتخابات ،روز
گذشته نیز افرادی به منظور امحای تبلیغات راهی
خیابان های اصلی مرکز استان شدند تا در سریع
ترین زمان ممکن ،دیوارها و محل های غیر مجاز از
آثار تبلیغاتی کاندیداها پاک شود.

به گفته شهردار بجنورد ،تصمیم گیری در خصوص
جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز در ستاد
امحاء که به ریاست فرماندار بجنورد است انجام می
شود و شهرداری در این خصوص تنها اجرای عملیات
امحاء را بر عهده دارد.
حفظ حقوق شهروندی ،حفظ زیبایی شهر ،رعایت
بهداشت و نظافت شهر از مواردی است که هر شهروند
رعایت کردن آن را از سوی کاندیداها و حامیان آن ها
انتظار دارد.
بــا ایــن حــال و در آستانه ن ــوروز یکی از انتظارات
شهروندان از مدیران شهری و در راس آن شهرداری
ها این خواهد بود که شهر را آماده میزبانی از نوروز
و بهاری کردن چهره شهر کنند .در این بین با توجه
به رعایت نکردن برخی نامزدها در خصوص درج
تبلیغات در مکان های خارج از محل های مشخص
شده نگرانی هایی به وجود آورده است.قطعا این
روزهــا با گــرم تر شــدن تنور رقابت ها در شهرهای
استان ،مردم رفتار کاندیداها و حامیان آن ها را در
رعایت حقوق شهروندی و احــتــرام به قانون رصد
خواهند کرد.

استقبالنوروزی

شهرداری این روزها ،عالوه بر تالش برای برگزاری
باشکوه انتخابات و مهیا سازی زمینه انجام تبلیغات
در مکان های مشخص شده در سطح شهر ،برای
آماده سازی شهر و میزبانی از نوروز نیز برنامه هایی
دارد.بــا شرایط این روزهــای شهر و اقــدام برخی
نامزدها و یا حامیان آن ها در چسباندن پوسترهای
تبلیغاتی در فضای غیر مجاز ،شهرداری بخشی
از تــوان و بودجه خود را باید صرف جلوگیری از
تخلفات انتخاباتی در حوزه شهری کند؛ امری که
با رعایت برخی موارد از سوی کاندیداها ،می توان
انتظار داشت شهرداری به مانند قبل بتواند در امرو
زیباسازی شهر به خصوص در ایام نوروز گام های
بزرگتری بردارد.

